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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــــــخ 2021/4/4
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظاق رقم ( )21لسنة 2021
نظاق المحميال الجيولو ية
صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة ( ) 3من قانون المصادر ال بيعية
رقم ( )19لسنة 2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة -1يسمى هذا النظاق (نظاق المحميال الجيولو ية لسنة  )2021ويعم بيه مين
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المييادة-2أ -يكييون للكلمييال والعبييارال التالييية يثمييا وردل فييي هييذا النظيياق المعيياني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
:
القانون
:
الوزارة
:
الوزيـر
:
األمين العاق
المعيييييييييييييييييييييييييييييالم :
الجيولو ية

قانون المصادر ال بيعية.
وزارة ال اقة والثروة المعدنية.
وزير ال اقة والثروة المعدنية.
أمين عاق الوزارة.
االشكال الجيومورفولو ية والتراكيب الجيولو ية
المميييييزة والصييييخور علييييى سيييي ى االرض التييييي
تشييكلت ميين خييالل الحركييال االرضييية والعمليييال
الجيولو ية اثناء العصور الجيولو ية السابقة.
من قة زرافية ذال معالم يولو ية متعددة.

المحمييييييييييييييييييييييييييية :
الجيولو ية
الحييييييييييييييييييييييييييدائل  :من قيييية زرافييييية ذال مسييييا ة وا ييييدة متصييييلة
تتضيييمن معيييالم يولو يييية ومنييياظر طبيعيييية ذال
الجيولو ية
أهمية يولو ية .
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المن قة العازلة

 :المسا ة التيي تحييط بحيدود المحميية الجيولو يية
وتعتبييييير مكملييييية لهيييييا تضيييييمن سيييييالمة النظييييياق
الجيولو ي فيها.

اللجنة

 :لجنييييية ادارة المحمييييييال والحيييييدائل الجيولو يييييية
المشكلة بمقتضى ا كاق هذا النظاق .

ب -تعتمييد التعيياريف الييواردة فييي القييانون يثمييا ورد اليينل عليهييا فييي هييذا
النظاق ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة  -3أ -تتولى الوزارة المهاق والصال يال التالية-:
 -1تحديد المحميال والحدائل الجيولو ية وتعيين دودها.
 -2االعالن عن المحميال والحدائل الجيولو ية .
 -3االشييييرا علييييى المحميييييال والحييييدائل الجيولو ييييية فييييي المملكيييية
والترويج لها محليا ً ودولياً.
 -4توفير كادر فني و اداري يتيولى االشيرا عليى المحمييال والحيدائل
الجيولو ية.
 -5تيييوفير الخيييدمال االساسيييية للمحافظييية عليييى المحمييييال والحيييدائل
الجيولو ية ومعالمها واستمراريتها .
 -6أي مهاق وصال يال أخرن متعلقة بالمحميال والحدائل الجيولو يية
يكلفها بها مجلس الوزراء.
ب -تحييدد المحميييال والحييدائل الجيولو ييية بقييرار ميين الييوزير بنيياء علييى
تنسيب اللجنة.
الميييادة  -4تراعيييى المعييييايير والشيييروط التاليييية عنييييد تحدييييد المحمييييال والحييييدائل
الجيولو ية-:
أ -تحقيل التنمية االقتصادية واال تماعية والسيا ية في الموق .
ب -القيمييييية التاريخيييييية والعلميييييية واالقتصيييييادية والسييييييا ية للمعيييييالم
الجيولو ية المو ودة في الموق .
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ا -ملكييية االرض وفييي ييال كانييت ملكييية خاصيية يييتم النظيير الييى قيميية
المعالم الجيولو ية المتوافرة فيها وضرورة المحافظة عليها.
د -ميييييدن ا تماليييييية ا تيييييواء الموقييييي عليييييى البتيييييرول أو المعيييييادن
االسييييتراتيجية أو الصييييخر الزيتييييي أو مصييييادر المييييياه السيييي حية
أو الجوفية أو مواق مراقبة مصادر المياه واستزاللها مستقبالً.
المادة  -5تقوق الوزارة بالتنسيل م الجهال المعنية باستةجار او استمالك االراضي
الخاصيية المنييوي اعالنهييا محميييال أو ييدائل يولو ييية ميين ا ي المنفعيية
العامة .
الميييادة - 6أ -تشيييك فيييي اليييوزارة لجنييية تسيييمى (لجنييية إدارة المحمييييال والحيييدائل
الجيولو ية) برئاسة األمين العاق وعضوية ك من-:
 -1مساعد األمين العاق للمصادر ال بيعية.
 -2مدير مديرية دراسال المصادر ال بيعية.
 -3مدير مديرية مشاري المصادر ال بيعية.
 -4مندوب عن وزارة البيةة يسميه وزيرها.
 -5مندوب عن وزارة السيا ة واآلثار يسميه وزيرها.
 -6مندوب عن وزارة المياه والري يسميه وزيرها.
 -7مندوب عن وزارة االدارة المحلية يسميه وزيرها.
 -8مندوب عن هيةة تنظيم ق اأ ال اقة والمعادن يسميه رئيسها.
 -9مندوب عن نقابة الجيولو يين يسميه نقيبها.
 -10مندوب عن نقابة المهندسين  -شعبة الجيولو يا والتعيدين -يسيميه
نقيبها.
 -11مندوب عن الجمعية الملكية لحماية ال بيعة يسميه رئيسها.
 -12منييدوب عيين أقسيياق الجيولو يييا فييي الجامعييال االردنييية الرسييمية
يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ب -يُسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا ً له يتولى القياق بمهامه عند
غيابه.
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ا  -يسييمي رئيييس اللجنيية ميين بييين مييوظفي الييوزارة أمييين سيير لهييا يتييولى
الييييدعوة ال تماعاتهييييا وتييييدوين محاضيييير لسيييياتها و فييييظ قيودهييييا
وسجالتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهياق أخيرن يكلفيه بهيا رئييس
اللجنة.
د  -تجتم اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة ك شهر عليى
االقي أو كلمييا دعييت الحا يية ويكييون ا تماعهيا قانونيييا بحضييور أغلبييية
أعضييائها علييى أن يكييون الييرئيس أو نائبييه ميين بييينهم وتتخييذ قرارتهييا
بأغلبية أصوال أعضائها .
هـ  -للجنة دعيوة أي مين ذوي الخبيرة واالختصيا لالسيتةنال برأييه دون
ان يكون له ل التصويت.
المادة  -7تتولى اللجنة المهاق والصال يال التالية-:
أ -إعداد أسس ومعايير اختيار المحميال والحدائل الجيولو ية ومناطقهيا
وفييل أ كيياق هييذا النظيياق ووفقييا ً للممارسييال العالمييية وذلييك بمو ييب
تعليمال يصدرها الوزير لهذه الزاية .
ب -دراسيية المنيياطل التييي يمكيين اعتبارهييا محميييال او ييدائل يولو ييية
والتنسيب بشأنها للوزير.
ا -اعتماد مسا ال و دود ومعالم المحميال والحدائل الجيولو ية.
د -التنسيييل مي الجهييال والم سسييال الحكومييية المعنييية بشي ون التنظيييم
لدراسيية أي تزييييرال مقتر يية علييى األ كيياق التنظيمييية المصييدقة لتلييك
المناطل وفقا ً للتشريعال النافذة .
هـ -وض خ ط اإلشرا على المحميال والحدائل الجيولو ية.
و -التنسيل م الجهال المعنية للترويج للمحميال والحيدائل الجيولو يية
محليا ً ودولياً.
ز -اقترا آليال تنظيم السيا ة في المحميال والحدائل الجيولو ية.
 -أي مهاق أخرن يكلفها بها الوزير.
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المييادة  -8تتييولى مديرييية دراسييال المصييادر ال بيعييية فييي الييوزارة وبالتنسيييل ميي
الميديريال والو يدال المسياندة تنفييذ خ يط االشيرا والحمايية والخيدمال
األساسيييية للمحمييييال والحيييدائل الجيولو يييية والزييييارال الميدانيييية لهيييا
والمحافظة على معالمها الجيولو ية واإلبالأ عن أي اعتداءال عليها.

دود المحمييال

المادة  -9يحظر على أي شخل القياق بأي من االعمال التالية داخ
والحدائل الجيولو ية وتحت طائلة المساءلة القانونية-:
أ -الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي.
ب -مخالفيية تعليمييال السييلوك والسييالمة العاميية داخي ييدودهما والمعليين
عنهما وعند المداخ الرئيسة أومن خالل الم بوعال الخاصة.
ا -م ي األ ييافير النييادرة أو المعييادن الفريييدة او الق ي األثرييية داخ ي
يييييدودهما والمن قييييية العازلييييية ويسيييييتثنى مييييين ذليييييك البيييييا ثون
الجيولو يون المختصون شري ة الحصول على موافقة مسيبقة مين
الوزارة.
د -تشويه المعالم الجيولو ية والوا هال الصخرية .
ه -إلقيياء أو تييرك النفايييال والفضييالل أو إلقيياء النفايييال الخ ييرة داخ ي
دودهما وفي المن قة العازلة.
و -طيير األنقيياض واألتربيية وضييخ المييياه العادميية الييى داخ ي ييدودهما
وفي المن قة العازلة.
ز -االعتداء على العاملين فيهما أو إعاقتهم عن تنفيذ اعمالهم.
 التأثير على طبيعة المنظر العاق في المن قة العازلة وتزييره.ط -إشعال النيران أو الرعي داخ دودهما.
ي -وض أو استخداق السموق داخ دودهما وفي المن قة العازلة وألي
سبب كان.
المييادة  -10فييي ييال تييداخ ييدود أي محمييية أو ديقيية يولو ييية م ي أي محمييية
طبيعييية منشييأة أو مقتر يية ضييمن الشييبكة الوطنييية للمحميييال ال بيعييية
بمقتضييى التشييريعال النافييذة تكييون مهيياق اإلدارة واالشييرا والمحافظيية
عليهييا ميعييا للجهيية المشييرفة علييى المحمييية ال بيعييية علييى ان يييتم ذلييك
بالتنسيل م الوزارة.
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عليهيا فيي

المادة  -11يعاقب ك من يخيالف أ كياق هيذا النظياق بالعقوبيال المنصيو
التشريعال النافذة.
المادة  - 12يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ أ كاق هذا النظاق.
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نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
املياه والري

حممد مجيل موسى النجار
وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير دولة
لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

يوسف حممود علي الشمالي

وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

وزير
دولة لشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم إرشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
التخطيط والتعاون الدولي

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
السياحة واآلثار ووزير البيئة بالوكالة

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير الرتبية والتعليم ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

